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Nieuwsbrief 6 2022-2023 
Gelinckschool Spijkenisse 
Spijkenisse, 20 januari 2022 

Nieuwjaar   

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

De feestdagen zijn weer voorbij. We zijn alweer 2 weken aan de slag in 2023, maar evengoed 

wensen wij u en uw gezin een gelukkig, fijn en gezond 2023. We gaan er weer een mooi en 

leerzaam Nieuwjaar van maken met alle leerlingen en medewerkers van de Gelinckschool.  

 

Ouderbijdrage  

 

Velen van u hebben al gedacht aan het storten van de ouderbijdrage van € 35,-. Wanneer dit 

er nog niet van is gekomen, vragen wij u om dit alsnog te doen. Dit geld zal worden besteed 

aan de schoolreis, de Sinterklaas- en de Kerstviering.  

  

U kunt het bedrag overmaken naar: NL37 RABO 0122 6136 94 t.n.v. Stichting iHUB 

Onderwijs, inzake Gelinckschool Spijkenisse. Noteert u hierbij de naam van uw kind? 

@ De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. 

 

Webinar Covey op 22 februari  

 

Zoals voor velen al wel bekend is, werken wij binnen de school met de 7 gewoonten van 

Covey. We nemen de leerlingen mee in de diverse gewoonten en leren hen vaardigheden die 

de leerlingen in allerlei situaties goed kunnen gebruiken. En met succes; we zien kinderen 

groeien gedurende de jaren bij ons op school, en zich ontwikkelen tot echte leiders. Dit jaar 

willen we ook u als ouder de kans geven om verder kennis te maken met de 7 gewoonten. 

Wat zijn de 7 gewoonten? En, hoe kunt u de 7 gewoonten ook thuis toepassen?  

 

In oktober 2022 hebben wij in een webinar de gewoonten 1 t/m 3 uitgelegd en daarbij werd de 

koppeling naar thuis gemaakt. Wij waren blij met het aantal aanmeldingen voor dit webinar en 

bieden nu hierop een vervolg.  
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Bent u een ouder, die denkt:  ‘Ja, hier wil ik ook thuis mee aan de slag’, dan zijn 

wij op zoek naar u. Op woensdag 22 februari willen we u in een webinar (19:30-20:30 uur) 

meenemen in de gewoonten 4 t/m 7. We geven tips voor het toepassen van de gewoonten in 

de dagelijkse situaties thuis.  

 

U kunt zich aanmelden voor het webinar, ook wanneer u het eerste webinar niet heeft 

gevolgd, via de mail bij onderstaande collega’s.  

Dan krijgt u in de week van 20 februari een uitnodiging via Teams toegestuurd, zodat u op 22 

februari kunt deelnemen aan het webinar.  

 

Namens het lighthouseteam senior,  

Amber (amber.peddie@horizon.eu) en  

Marijke (marijke.blasman@horizon.eu) 

 

Leidertaken in de school 

 

In de afgelopen periode hebben wij ondersteuning gehad van ouders, verzorgers, opa’s en 

oma’s voor diverse hulptaken. Heel hartelijk dank hiervoor! Voor onderstaande vacature 

zoeken we extra mensen: 

 

Leider(s) van de boterhambar 

Inhoud: Het maken van lunch met een groepje leerlingen. 

Geschatte tijdsinvestering: elke dag  +/-1 uur. Dit kan op verschillende dagen per week van 

11.00-12:00 uur. U kunt zich voor een enkele dag of voor meerdere dagen tegelijk 

aanmelden. 

 

Wanneer u dit aanspreekt kunt u contact opnemen met Rianne, onze schoolmaatschappelijk 

deskundige: rianne.pakes@horizon.eu 

 

Even voorstellen: schoolhond Ollie  

 

Sinds dit schooljaar hebben wij een hond binnen de school, de hond van juf Ageeth. 

Wellicht heeft u van uw kind al gehoord over Ollie. Ollie is aanwezig van maandag t/m 

woensdag. Ollie is vooral in de ochtend in klas Esdoorn te vinden. 's Middags doet hij 

nogal eens een dutje bij de collega's in de kantoren; dat een hond als Ollie een 

waardevolle toevoeging op de school is, hebben we eerder met Jippe ook ervaren. 

Ollie wordt getraind om bij kinderen te zijn. We ervaren dat onze leerlingen goed 

reageren op Ollie; een hond oordeelt niet en dat is heel fijn voor leerlingen. Geregeld 

helpt Ollie leerlingen om uit een boze bui te komen.  

 

Er is aandacht voor leerlingen die angstig, dan wel allergisch zijn voor honden. Voelt 

u de behoefte om hierover iets te delen, dan kunt u dit bij het klassenteam van uw 

kind aangeven.   

Tips van de schoolmaatschappelijk Deskundige  

 

Op maandag 23 januari 2023 is er ouder-kind yoga (5 t/m 8 jaar) in bibliotheek de 

Boekenberg. Even quality-time tussen ouder en kind. Voor meer informatie en aanmelden: 

mailto:amber.peddie@horizon.eu
mailto:marijke.blasman@horizon.eu
mailto:rianne.pakes@horizon.eu
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Ouder-kind yoga (5 t/m 8 jaar) | maandag 23 januari 2023 | Bibliotheek De Boekenberg (op-

shop.nl) 

 

Op woensdag 1 februari 2023 (15:00-16:00 uur) is er weer de voorleesclub (4+) bij bibliotheek 

de Boekenberg. Dit keer wordt het boek ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ 

voorgelezen. Dit prentenboek staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen. Na het 

voorlezen kunnen de kinderen zelf aan de slag door een taart te verven. Voor meer 

informatie: De Voorleesclub (4+) | woensdag 1 februari 2023 | Bibliotheek De Boekenberg (op-

shop.nl) 

 

In januari start weer een nieuwe reeks van het online taalcafé voor ouders. Je kunt hier 

gezellig samen online praten, en nieuwe woorden en zinnen leren in de Nederlands taal. Een 

taalvrijwilliger helpt hierbij. Voor meer informatie en aanmelden: Online Taalcafé | Bibliotheek 

De Boekenberg (op-shop.nl) 

 

JOT-medewerkers in de school 

 

Beste ouders, verzorgers en kinderen van de Gelinckschool,  

 

Wij zijn Mieke Blok en Marieke Waardenburg van het jeugdondersteuningsteam Nissewaard. 

Iedereen uit de gemeente Nissewaard kan opvoedvragen aan het jeugdondersteuningsteam 

(JOT) stellen. De jeugd- en gezinscoaches die bij ons werken geven informatie, advies en 

bieden ondersteuning aan ouders, kinderen, gezinnen en professionals. 

 

Wij kunnen op aanvraag op maandag van 9.00 tot 11.00 uur aanwezig zijn op de 

Gelinckschool voor vragen over bijvoorbeeld problemen welke u ervaart in de opvoeding, of 

schoolgang. U bent welkom om hierover met ons in gesprek te gaan. Denk bijvoorbeeld aan 

vragen over slapen, eten, gamen, vriendschappen, gedrag, niet naar school willen en andere 

opvoedzaken. Wij kunnen u adviseren, en zo nodig op weg helpen om de juiste hulp in te 

zetten binnen uw gezin voor u en uw kind. Mocht u een gesprek met ons wensen, kunt u zich 

hiervoor bij de administratie (Afke) aanmelden. 

 

 

Mieke is al bekend op de Gelinckschool,  

Zij heeft hier jarenlang met veel plezier gewerkt als schoolpedagoog  

en vindt het erg leuk om u weer te kunnen ontmoeten in de  

functie als jeugd- en gezinscoach. 

 

 

 

 

Marieke heeft als pedagogisch medewerker bij het Medisch Kindertehuis 

van Horizon te Oostvoorne gewerkt, waardoor zij veel contact had met de 

leerkrachten van de Gelinckschool aldaar. Ook zij vindt het leuk om u op 

weg te mogen helpen als jeugd- en gezinscoach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boekenberg.op-shop.nl/291/ouder-kind-yoga-5-tm-8-jaar/23-01-2023
https://boekenberg.op-shop.nl/291/ouder-kind-yoga-5-tm-8-jaar/23-01-2023
https://boekenberg.op-shop.nl/189/de-voorleesclub-4/01-02-2023
https://boekenberg.op-shop.nl/189/de-voorleesclub-4/01-02-2023
https://boekenberg.op-shop.nl/50/online-taalcafe/vanaf/31-01-2023
https://boekenberg.op-shop.nl/50/online-taalcafe/vanaf/31-01-2023
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Belangrijke data dit schooljaar 2022-2023 

Schoolvakanties en feestdagen: (Beo Meidoorn wijkt hiervan af)   
Voorjaarsvakantie   25 februari - 5 maart 2023  
Paasweekend    7 - 10 april 2023  
Meivakantie    22 april - 7 mei 2023  
Hemelvaartsdag + vrijdag  18 + 19 mei 2023  
Pinkstermaandag   29 mei 2023  
Zomervakantie    8 juli - 20 augustus 2023 
 

Studiedagen:  
Donderdag 23 februari 2023 
Dinsdag 30 mei 2023 
 
Feesten/Thema’s: 
Meesters- & juffendag   vrijdag 17 februari  
Week van de Lentekriebels  20 - 24 maart  
Paas-lentefeest   donderdag 6 april  
Koningsspelen    vrijdag 21 april  
Kamp schoolverlaters   15- 17 mei  
Schoolreis    woensdag 31 mei  
Eindfeest    donderdag 6 juli 
 
Overige belangrijke data: 
Webinar Covey   woensdag 22 februari  
Laatste schooldag                         vrijdag 7 juli: leerlingen 12 uur uit
 

 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team,  

 

Rianne Pakes 

Schoolmaatschappelijk deskundige  

 

Ester Batenburg 

Schooldirecteur 


